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 مقدمة -أّوًل 
 إحاطةب قا  ر  موافاهتا، يف دو هتا ال ايتت ة وال نيتت و، لواصتتلة )اللجنة( والقانونيةأوصتتجل ةنة الوتتاود الريتت و  ة  -1

من توصتتتتتتتيال ةنة الوتتتتتتتاود الريتتتتتتت و  ة  وب وتتتتتتتجيع 1املقبلة. ايف دو اهتية عن األنوتتتتتتتية ال    تتتتتتتيلع لا فرع قانود ال نم
ةنة الوتتتتتتتتتتاود  طالعإ قانود ال نميةفرع  واصتتتتتتتتتت   2اجمللس، صتتتتتتتتتتاد  علي املنيتتتتتتتتتت مر، على الن و ال    هاوالقانونية ودعم

 ملنظمة األغ  ة والز اعةاألنوتية الرئينيتية ال    ا االالتيالع لا لرعا الوال ة الريت و  ة  على ابن ظامالريت و  ة والقانونية 
ا لألم املني رامة ال نميةاأل بع وأهراف  من أج  حتقيق الف ائ  2031-2022 للفرتة اإلطا  االيرتاتيجي للمنظمة المن

 .امل  رة

 األنشطة والنتائج -اثنًيا
 املبادرات األخرية -ألف

 والغ ائية الرعا ال ور  ي ل  و   النظا الز اعية

، 19-ة كوفيريف مجيع أحناء منظومة األما امل  رة، ال يتتتتتتتتتتتتتتيما يف أعقا  جائ ز ر من االه مام امل جير  إ الء -2
رو  نوتتتتتتتتت  يف ل خالل أتد   فرع قانود ال نمية،  دحر  و ة لها أكثر ايتتتتتتتتت رامة.  والغ ائية نظا الز اعيةاللل اجة إىل حتو   

، نقاط الرخول القانونية ال  ميكن أد ترعا االيتتتتتتت رامة اخليوط ال وجيهية اليوعية بوتتتتتتتمد النظا الغ ائية وال غ  ة والتتتتتتتع
 .والص ية كلفةالاألمناط الغ ائية املينيو ة عن الماد  ، ف اًل والغ ائية نظا الز اعيةلاالق صاد ة واالج ماعية والبيئية ل

                                                           
 . 12/165CL يف الوثيقةمن املوجز  3والفقرة  25إىل  22الفقرال من و  ، 2/150CLلوثيقة من ا 29و 28الفقراتد   1
 . REP/165CLلوثيقة من ا 28 الفقرة  2
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: والغتت ائيتتة حتو تت  النظا الز اعيتتةحبثيتتة أوليتتة ب نواد:   وثيقتتةكخيوة أوىل، نوتتتتتتتتتتتتتترل منظمتتة األغتت  تتة والز اعتتة و  -3
وال ناصتتتتتر  الُنهج ه ه الوثيقةد ر  حتو  . ةال ام للموتتتتتاو ةال رخالل ال وتتتتتر  ية ل  نيتتتتتو ال غ  ة وااليتتتتت رامة: ننيتتتتتخة أولية 

 الز اعية ابلنظاال وتتر  ال اخلاصتتة  إعراداالع با  عنر  ب و، أخ ها ر فرع قانود ال نميةالرئينيتتية ال   نبغي، من وجهة نظ
الق تتتال الريتتت و  ة واملايتتتنيتتتية؛ وايتتت خرام القوانو اإلطا  ة لل فا  و  ؛: حقو  اإلننيتتتادما  لي وهي ت مث  يف. والغ ائية

 ب ر ذلك وثيقةالنيتتت كوتتت  وتعن ال قرم احملرز.  على املنيتتت ول الوطيل ة، والرصتتتر واإلبال  أصتتت ا  املصتتت اخنراطعلى 
 وثيقةقر ًبا  ويتتتتتتُ نوتتتتتتر. ةوالغ ائي ةنظا الز اعيال   تف ي  حتو  من خالهلا نقاط الرخول القياعية املخ لفة ال  ميكن للقانود

 3املني رامة. الغ ائية األمناط بومد ذال تركيز إقليميحبثية 
احلوا ال  ذلكوتتتتتتتتتتتم   . و من رلل خم لفةبوتتتتتتتتتتتمد ن ائج أحباثها وتوصتتتتتتتتتتتياهتا يف  وجهال النظراملنظمة  وتبادلجل -4

وحقو  اإلننيتتتتتتتتتتتاد   غ  ةامل ي ابلوجم مع املما يتتتتتتتتتتتة اةر ر  ،االيتتتتتتتتتتترتاتيجية بو االحتاد األو وغ ومنظمة األغ  ة والز اعة
، لا يف ذلك ال  قيبالإىل تلقي املز ر من  فرع قانود ال نمية يلع  و . شتتتتتبكة ال غ  ة لألما امل  رةوالقانود ال   أنوتتتتتمت  

ومصتتتتممة  حمردةحتر ر ترخالل توتتتتر  ية  مواصتتتتلة بغيةنظمة، املمن وكاالل األما امل  رة الوتتتتقيقة والوحرال الفنية يف 
 .والغ ائية الز اعية نظاالخصيًصا لرعا حتو   

 التقدم احملرز يف املبادرات األخرى -ابء
 ن فرع قانود ال نميةال ور  ال برعا م ين  

تقرمي املنيتتتاعرة  للمنظمة امل مثلة يفاالالتتتيالع لنيتتتاوليات  يف تنفي  الوال ة الريتتت و  ة  فرع قانود ال نمية واصتتت   -5
ماخرًا يف  فرع قانود ال نمية يتتتتتتتاها دعاقر و  4على طلبها. ال وتتتتتتتر  ية إىل الرول األع تتتتتتتاء، بناءً  الوتتتتتتتاود جمال الفنية يف

 Reglamento General para la Aplicación de la Ley Orgánica de قتتتتتتتانتتتتتود  لتتتتتاعتتتتت تتتتتمتتتتتتتاد إكتتتتتوادو  

Alimentación Escolar  (No. 1346) 5 النيتتتتتتتتلفادو   واع ماد  Ley de Agricultura Familiar (Decreto 

)No. 814  لقتانود واع متاد بوو 6(814الز اعتة األيتتتتتتتتتتتتتتر تة )املريتتتتتتتتتتتتتتوم  قا  لقتانود بوتتتتتتتتتتتتتتمد   Ley de seguridad 

)31315No.  –alimentaria y nutricional (Ley  .7 
ال م  يف البلراد ال الية: الصتتتومال يف والتتتع قانود لألمن  فرع قانود ال نميةرعا  كممثلة على األنوتتتية اةا  ة، و  -6

فيجي يف ايتت  رات توتتر  اهتا اخلاصتتة و وال غ  ة؛  لألغ  ةجملس   قوم ب ميتتيسقانود  يتتن  إيتتواتيي يف و الغ ائي وال غ  ة؛ 
كمبودل وغياان بوتتتتمد توتتتتر  اهتما اخلاصتتتتة و بيرال؛ ابمل وتوتتتتر  اهتا اخلاصتتتتة ،(يةواحليوان يةصتتتت ة النباتالابألمن البيولوجي )

 خاصتتتتة توتتتتر  ال يتتتتن  منغوليا يف و اإلصتتتتالد الريتتتت و   يف شتتتتيلي والنيتتتتلفادو ؛ و وتربية األحياء املائية؛  لصتتتتا ر األ ا 
 ابلفاقر واملهر  من اخلاصةتور  اهتا  اي  راتيب ة بلراد يف أو واب الورقية وآييا الوييى يف و ص ة النباتية والب و ؛ لاب

                                                           
3   El rol de la normativa en la promoción de dietas saludables desde la perspectiva de los sistemas alimentarios: Ejemplos 

en América Latina . منظو  النظا الغ ائية: أمثلة من أمر كا الالتينية. منالغ ائية املني رامة  األمناط: دو  القانود يف ت ز ز   يةغو  ترمجة 
 ( أ من دي و  املنظمة.3) 1املادة   4
 (1346) قا  ل غ  ة يف املرا سبومد ا اللوائح ال امة ل نفي  القانود األيايي  5
 .(814 قا املريوم الز اعة األير ة )بومد القانود   6
  .(31315القانود اخلاص ابألمن الغ ائي وال غ و  ) قا   7
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 ايتتتتتت  راتيف أفر قيا وآيتتتتتتيا وآيتتتتتتيا الويتتتتتتيى وأمر كا الالتينية يف  بلًرا 12و أ مينيا يف إنوتتتتتتاء وكالة لأل االتتتتتتي؛و األغ  ة؛ 
 .ل امليكروابل؛ وموزامبيق وييوي  يف والع قوانو حرجية جر رةتور  اهتا ذال الصلة لقاومة م ادا

  املناختغو  

جيب تناول  يف األطر القانونية  هاًما املناخ ابع با ه جمااًل مواالي ًيا على تغو   بصو ة مني مرة فرع قانود ال نميةز رك    -7
قوانو وتتترابو هتتترف حتتتر تتًرا إىل  الوطنيتتةال ت  تتتتتتتتتتتتتتمن الغتتالبيتتة ال ظمى من األطر القتتانونيتتة و امل  لقتتة ابألغتت  تتة والز اعتتة. 

رعا تنفي  النيتتتتتتتتتتيايتتتتتتتتتتة الوطنية واالل زامال لو  اةيرة لل وكمةت  رب التتتتتتتتتترو  ة و  املناخ يف قياعال الز اعة  غو  ل ال صتتتتتتتتتتر 
فرع قانود   وجه  املناخ، وهو برانمج لقانود وتغو  اب امل  لقةااليرتاتيجية  فرع قانود ال نمية أعر  يف ه ا الصرد، و  8الرولية.
ال  حتمي  ةالرامية إىل إعراد ال وتتتتتر  ال امل  لقة ابألغ  ة والز اعيف جهودها  ودعمهااألع تتتتتاء  ةخاطبقوم لييتتتتت ال نمية

و   اود فرع قانود .   قيم وتنيتتتتلي  ال تتتتوء علىه ا الربانمج ت ز ز النيتتتتاعية إىل  ال واصتتتت جهود تنيتتتت مر و . من تغو  املناخ
يف   املناخ وال نوع البيولوجي والبيئةك ب تغو  م املناخ، مع بوتتتتتمد تغو   للمنظمة منق ةيتتتتتيايتتتتتة  والتتتتتعل من  إد اًكاال نمية، 
فرع قانود  اصتتت  و ابإلالتتتافة إىل ذلك، و . اخلربة وتوجيهال األع تتتاءل تتتماد مواءمة ايتتترتاتيجي   مع بوتتتك  وثيق  املنظمة
 اتفاقية األما امل  رة اإلطا  ة بوتتتتتتمد تغو  األما امل  رة، لا يف ذلك منظومة  اآلخر ن التتتتتتمن وتتتتتتركاءالال  اود مع  ال نمية
اإلن اج الز اعي  املناخ يف قياعي ل نفي  أهراف تغو   الفنيةصتتتتتتتتتتتتتتق  امل ا ف من أج   ،وبرانمج األما امل  رة للبيئةاملناخ 

 .والغ ائي

 ال  اود مع الربملانيو توطير

نظمة ال    قرم املنيتتتتتتاعرة الفنية املالب ر الكا  يب جزًءا من فر ق و يف أمر كا الالتينية  فرع قانود ال نمية  وتتتتتتك   -8
 املناخ واألمن الغ ائي واع ماد القانود النموذجي بوتتتتتتتتتتتتتتمد تغو   يتتتتتتتتتتتتتتن  للجبهة الربملانية ملكاف ة اةوع. وقر دعا عملية 

أمر كا الالتينية  بلراد من قب  برملاد 10الصتتتتتتتتتتتترف الصتتتتتتتتتتتت ي ونظاوالقانود النموذجي بوتتتتتتتتتتتتمد املياه اجمل م ية  9،وال غ و 
الفاقر  تفاد يف صتتياغة قانود منوذجي بوتتمد الكا  يب و أمر كا الالتينية  بلراد برملاد فرع قانود ال نميةنيتتاعر  و . الكا  يبو 

يف أفر قيا، و  11  ز ز الز اعة اإل كولوجية.ال اخلاصتتتة باملوتتتو ة بوتتتمد ال وتتتر  قرم  ، كما واحلر منهمااألغ  ة  واملهر  من
الربملاد األفر قي يف تيو ر قر ة الربملانيو على م اةة اةوانب القانونية لألمن الغ ائي وال غ  ة ويف  فرع قانود ال نميةدعا 

 ال ر  ب ألع تتتتتتاء ال  الفال الربملانية اإلقليمية وفوت وجرل ك لك. األمن الغ ائي وال غ  ةوالتتتتتتع قانود منوذجي بوتتتتتتمد 
على املنيتتت ول ال املي، و القانونية حول ق تتتال األمن الغ ائي وال غ  ة.  املوجزالوالوطنية على أيتتتاس يتتتلنيتتتلة من  الفرعية

 زمنيف  وال غ  ةاألمن الغ ائي احلوا ال الربملانية االفرتاالتتتتتتتتتتتتتتية حول خالل ال ر ر من ة مراخالل فرع قانود ال نمي قرم

                                                           
الر ايال  - 2020، واحلوكمة لرعا الز اعة ال كية مناخيًا واألهراف الرولية ل غو  املناخ . منظمة األغ  ة والز اعةالقانود  -الزا عة وتغو  املناخ   8

 ./en1593cb/4060.10https://doi.org،  وما. 115ال ور  ية  قا 
9  nutricional.pdf-segalimentaria-cambioclimatico-leym/02/2021content/uploads/-https://parlatino.org/wpمتاشًيا مع أهراف . 

 .17و 13و 2 ال نمية املني رامة
10  ingles.pdf-saneamiento-agua-leym/09/2017content/uploads/-https://parlatino.org/wp. 
11   Lineamientos para una ley -rica Latina y el Caribe éAmn de óa en la regiíLegislar para promover la agroecolog  

modelo del PARLATINO sobre agroecología” . ،يان ياغو.2021منظمة األغ  ة والز اعة . 

https://doi.org/10.4060/cb1593en
https://parlatino.org/wp-content/uploads/2021/02/leym-cambioclimatico-segalimentaria-nutricional.pdf
https://parlatino.org/wp-content/uploads/2017/09/leym-agua-saneamiento-ingles.pdf
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وحتر ر ال رابو ال وتتر  ية ال  ميكن للربملانيو بو القوانو والنيتتيايتتال  االتنيتتا على أمهية فيها  أك ر، 19-جائ ة كوفير
 احلق يف الغ اء الكايف للجميع، مع الرتكيز على الفئال ال  يفة. إعمالعلى  اةائ ة أثراختاذها لل خفي  من 

  األخرل امل  ردة األطرافالوكاالل لوراكة مع ا

ت ز ز ت اون  مع وكاالل منظومة األما امل  رة األخرل واملنظمال احلكومية الرولية.  فرع قانود ال نميةواصتتتتتتتتتت    -9
ت ز ز البيئة يف موتتتتتتتتتروع موتتتتتتتتترت  حول   مع املنظمة الرولية لقانود ال نمية فرع قانود ال نمية   اود على يتتتتتتتتتبي  املثال، و 

 أجر جلو  . وال  ايف منها 19-ةائ ة كوفير يتتتتتتتتتتتتتت جابةاالكجزء من  الغ ائي وال غ  ة للفئال ال تتتتتتتتتتتتتت يفةالقانونية لألمن 
جرل يتتتتتتتت ُ و تبنيها أثناء اةائ ة.  جرلتقييمال لل رابو ال وتتتتتتتتر  ية وال نظيمية الوطنية امل  لقة ابألمن الغ ائي وال غ  ة ال  

قانونية ل وجي  صتتان ي القرا   موجزال إعراد يفاهلرف من ذلك   مث  موتتاو ال مع أصتت ا  املصتتل ة امل  رد ن قر ًبا، و 
 .واملما يو

 ل ياة الرب ة ل اإلدا ة املني رامةبرانمج 

نظمة دول أفر قيا ومنيقة مدعا ت ز ز األطر املايتتتتتنيتتتتتية والقانونية للرول األع تتتتتاء يف  فرع قانود ال نمية واصتتتتت   -10
القياعية  وتتم  ذلك حتلي  ال وتتر  ال ة. و يف برانمج اإلدا ة املنيتت رامة لل ياة الرب  املوتتا كةالب ر الكا  يب واحملي  اهلادئ 

ل ياة الرب ة، والنزاعال االيتت خرام االيتت هالكي وغو االيتت هالكي لحبيازة األ االتتي وختيي  ايتت خرام األ االتتي، و امل صتتلة 
 جرل، اليف احلكوم. وابل  اود مع النظراء ةاألغ   بو اإلننياد واحلياة الرب ة، واإلن اج احليواين، وص ة احليواد، ويالمة

صتتتتتالد القانود. إل ال وتتتتتا كية  مليالالبناء القر ال، وك لك  لينيتتتتترتشتتتتتر لااملالمح القير ة ال    ا ايتتتتت خرامها  إعراد
لكونغو وزمبابو . قانود الصير يف مرغوقر وقوانو احلياة الرب ة يف مجهو  ة ا عملية مراج ة حالًيا فرع قانود ال نمية رعا و 
، املني رامة لل ياة الرب ةدا ة اإلربانمج ب اخلاصة أ ً ا يف نور جمموعة أدوال ال وخيص القانوين فرع قانود ال نمية ياهاو 

 .يةقو  اجمل م احلعلى هنج قائا على  ترتكز 12صلةاللا يف ذلك مخس أدوال توخيص قانونية ومنهجيال ذال 

 الوال وجيهال  لي  القانوين واألدوال 

 13حول جمموعة م نوعة من املوااليع.قانونية  وواثئق وك يبال ،د ايال تور  ية صرا إ فرع قانود ال نمية واص   -11

وفًقا ت ر    يتتتتتتتتتتائل  و ال امة؛  املنافعزلدة اه مام  إبنوتتتتتتتتتتاء  عن طر قم لومال قانونية أكثر تركيزًا وايتتتتتتتتتت هرافًا   وفر وهو
 املوجزالبناًء على جناد فرع قانود ال نمية،  أطلقو . أيتتتتتتتته ها فهم وج  امل رفة  إىل وتينيتتتتتتتتو الوصتتتتتتتتول؛ لألوقال الراهنة

منظمة األغ  ة  يف نييايالاليلنيلة موجزال  ال  صر ل المن 19-جبائ ة كوفيرالقانونية حول الق ال ذال الصلة 
الب ر الكا  يب، يتتتتتتتتتلنيتتتتتتتتتلة منوتتتتتتتتتو ال جر رة ب نواد و وأمر كا الالتينية  أفر قياواملوجزال القانونية للربملانيو يف  14والز اعة

 املوجزاليتتت غيي و النيتتتيايتتتال والربملانيو وأصتتت ا  املصتتتل ة اآلخر ن.  وصتتتان ياحملامو  ختاطب 15قانونية ، موجزال 

                                                           
 .hub-programme.info/legal-https://www.swm القانوين املركزاالطالع على قنيا  اي جاب نا  يف صف ة   رجى  12
13  .pdf2021-September-to-2020-October-publications-of-List-.fao.org/docs/pdf/LEGN1http://extwprlegs. 
14  http://www.fao.org/3/nd625ar/nd625ar.pdf. 
15  /briefs/en-services/library/legal-http://www.fao.org/legal. 

https://www.swm-programme.info/legal-hub
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/LEGN-List-of-publications-October-2020-to-September-2021.pdf
http://www.fao.org/3/nd625ar/nd625ar.pdf
http://www.fao.org/legal-services/library/legal-briefs/en/
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يف واألغ  ة ، األغ  ة والفاقر واملهر  من ،واإلدا ة املنيتتتتتتتت رامة لأل االتتتتتتتتي ،مث  الز اعة األيتتتتتتتتر ة مواالتتتتتتتتيع املقبلةالقانونية 
 . املناخوتغو  وال غ  ة  املرا س

من أج  يف والتتتع منهجية ملنظمة األغ  ة والز اعة  يتتتاها فرع قانود ال نميةويف جمال الصتتت ة الغ ائية والز اعية،  -12
ل  ابتجل ا 16املنهجية وطُبقجل. اإلن اج الز اعي والغ ائيلقاومة م ادال امليكروابل يف قياعي  امل صلةحتلي  ال ور  ال 

صبح  لقر ًبا اال تقاء لا  وييجر منظمة إقليمية واحرة. طبق ها ، فيما بلًرا 25 يفلمنظمة لأب بع لغال   ية اآلد  م احة
منظمة األغ  ة والز اعة  والتتتتتتت هاشتتتتتتتا كجل يف  واحرةالتتتتتتتمن هنج صتتتتتتت ة  ملقاومة م تتتتتتتادال امليكروابل قانوينأداة تقييا 

 واملنظمة ال املية لص ة احليواد ومنظمة الص ة ال املية.

 القرا  من أج  صنع نيو البياانلحت

   الرائرة اخلاصتتتتتتتتتتتتةقاعرة بياانتجهوده لالب كا  يف توفو امل لومال القانونية من خالل  فرع قانود ال نمية  كث    -13
حافظة مويتت ة من ابإلالتتافة إىل ، بوتتمد األغ  ة والز اعة واملوا د اليبي ية امل جردةل وتتر  ال الوطنية واالتفاقال الرولية اب

لال تقاء اةهود  وتنيتتتت مرمنصتتتتال امل رفة املواالتتتتي ية املرتبية لا، ومن خالل ال  اود يف جمال تبادل البياانل مع الوتتتتركاء. 
لا   ماشى  وت ز زها والز اعة واملوا د اليبي ية امل جردةقاعرة بياانل ال ور  ال الوطنية واالتفاقال الرولية بومد األغ  ة ب

 .اي ثما  املوا د االي مرا  يف  ني رعيعلى البياانل واالب كا ، مما  للمنظمةمع الرتكيز االيرتاتيجي 
قاعرة بياانل ال وتتتتتتر  ال الوطنية  منًوا مل وظًا يف ايتتتتتت خرام بياانل شتتتتتتبكة اإلنرتنجلال حركة ءظهر إحصتتتتتتاتُ و  -14

، زاد عرد املنيتتتت خرمو األخوة بع األ النيتتتتنوال . ويفواالتفاقال الرولية بوتتتتمد األغ  ة والز اعة واملوا د اليبي ية امل جردة
 يف املائة 187بننيتتبة  جرل موتتاهرهتاال   الوتتبكةوعرد صتتف ال  يف املائة 203واةلنيتتال بننيتتبة  يف املائة 249بننيتتبة 

قاعرة بياانل ال وتتتتتتتتتر  ال الوطنية واالتفاقال الرولية بوتتتتتتتتتمد األغ  ة والز اعة واملوا د اليبي ية ُتنيتتتتتتتتت خرم و (. 1)اةرول 
ابلوظيفة  تفي للمنظمة منف ة عامةوهي مثال  ئينيتتي على البلراد املنخف تتة وامل ويتتية الرخ ، بوتتك  كبو يف امل جردة 

 17.هاونور  هاو صر هاوحتليلغ  ة وإدا ة املوا د اليبي ية امل لومال ذال الصلة ابلز اعة واألالري و  ة امل مثلة يف مجع 

 قاعرة بياانل ال ور  ال الوطنية واالتفاقال الروليةنظرة عامة على مجهو   - 1اةرول 
 18بومد األغ  ة والز اعة واملوا د اليبي ية امل جردة

 عرد مواهرال الصف ة عرد اةلنيال عرد املني خرمو امل جردةالنينة 
 711 658 4 820 445 3 809 749 2 2021 أغنييس/آ  31 – 2020 يب مرب/أ لول 1

 639 813 3 555 145 2 206 531 1 2020 أغنييس/آ  31 – 2019 يب مرب/أ لول 1

 524 099 2 875 409 1 774 966 2019 أغنييس/آ  31 – 2018 يب مرب/أ لول 1

 657 623 1 499 135 1 947 787 2018 أغنييس/آ  31 – 2017 يب مرب/أ لول 1

                                                           
 . 4/111CCLM يف الوثيقة 18 الفقرة  16
 ( من دي و  املنظمة.1) 1املادة   17
نورها من  الوصول إىل بياانل قاعرة بياانل ال ور  ال الوطنية واالتفاقال الرولية بومد األغ  ة والز اعة واملوا د اليبي ية امل جردة ال    ا  وم   18

 .UNEP-Leapو InforMEAو ECOLEX -خالل بواابل الوركاء 

http://www.fao.org/3/nd625ar/nd625ar.pdf
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 موقع غوغ املصر : حتليالل 
قاعرة بياانل ال وتتتتتر  ال الوطنية واالتفاقال الرولية بوتتتتتمد األغ  ة والز اعة واملوا د اليبي ية امل جردة  تواصتتتتت و  -15

(FAOLEX )  ومن أبرزها 19نة.م ي   و بق التيو ر منصال م رفية مواالي ية ل ينيو اي خرامها من قب  امله م: 
بوابة  التتتتتمن، لربانمج اإلدا ة املنيتتتتت رامة لل ياة الرب ةاملركز القانوين  .   تتتتتا  اإلدا ة املنيتتتتت رامة لل ياة الرب ةبرانمج  (أ)

قير ة خمصتتتتصتتتتة، وقاعرة بياانل قانونية وحتليالل قانونية خاصتتتتة  مالمح، اإلدا ة املنيتتتت رامة لل ياة الرب ةبرانمج 
 ،حي و  املركز القانوين صتتتف ال خمصتتتصتتتة ملرغوتتتقر وزمبابو ، اآلدحىت و . أمو  أخرل التتتمنمن  ،الابلقياع

 .وي  ا إالافة املز ر من الصف ال القير ة
قاعرة بياانل عاملية حول ال وتتتتتتتتتتتتتتر  ال  جرل إطال ، 2021 كانود الثاين/يف  نا ر. SoiLEXقاعرة بياانل  ( )

الوصتتول إىل الصتتكو  القانونية القائمة ويتتر الفجوة بو أصتت ا  املصتتل ة  تينيتتو لرفالوطنية امل  لقة ابلرتبة 
إبدا ة قاعرة نظمة املاأل االتتتتتي واملياه يف  شتتتتت بة التتتتتمن الرتبةوتتتتتراكة ال املية من أج  ت تتتتتيلع الو الرتبة.  جمال يف

 ة والز اعة قاعرة بياانل ال وتتتتتتتتتتر  ال الوطنية واالتفاقال الرولية بوتتتتتتتتتتمد األغ  ابل ننيتتتتتتتتتتيق معوذلك ، البياانل
امل  لقة حبما ة و الصتتتتكو  القانونية ذال الصتتتتلة  كافة SoiLEX وتوفر قاعرة بياانل .واملوا د اليبي ية امل جردة

مل ا ف واملفاهيا الفنية امل  لقة ابلرتبة، ابإلالتتتتافة ا   رب  بوتتتتك  أكرب عنالرتبة والوقا ة من ترهو  الرتبة يف هيك  
اخلرباء الفنية احلكومية الرولية  جمموعةحالة موا د الرتبة يف ال امل )منظمة األغ  ة والز اعة و  عن  قر رالإىل ن ائج 

من أج  الرتبة امل نية ابلوتتتراكة ال املية  الوطنية جهال االتصتتتال شتتتبكة وهي ت  مر على (.2015، امل نية ابلرتبة
جمموعة عم  لرعا حتلي  ال نفي  الف ال لألطر القانونية امل  مرة يف ك   أُنوتتتتتتئجلقر و ةمع وال  قق. يف عملية ا

 .ت ز ز اإلدا ة املني رامة للرتبة على ص يربلر 
النيتتتتابقة، وهي  lex-Water ننيتتتتخة جمردة حر ثًا من جمموعة بياانل تُ ر  ه ه. AQUALEXقاعرة بياانل  (ج)

 املوج عن الوصول  ل اجملا   املائية الرولية، ف اًل ومالمح اتفاقا للبلراداملالمح القانونية  تقرمعبا ة عن منصة 
 AQUALEX ويُي اد الوصول إىل قاعرة بياانلبومد املياه.  وييايايتقانوين  صك 000 20إىل أكثر من 
 .2021يف هنا ة عام 

 ،القوانو –ت تتتتتتتتتتتتتتا بياانل قانونية وهي  ،قاعرة بياانل شتتتتتتتتتتتتتتاملة ه هت  رب  .TimberLEXقاعرة البياانل  (د)
بوتتمد شتترعية الغاابل واألخوتتا  ويتتلنيتتلة القيمة الكاملة إلن اج  -والنيتتيايتتال واالل زامال الرولية  ،واألنظمة

 ابإلالتتتتتتافة إىل، وال جا ة، وال تتتتتترائب، واحلراجةابل ايل البياانل امل  لقة ابأل االتتتتتتي، هي ت  تتتتتتمن األخوتتتتتتا . و 
وت مل  قاعرة منيتتتتتت و د  األخوتتتتتتا .  إزاء نا ة الواجبة إجراء ال تينيتتتتتتر وهيالقانود الريتتتتتت و   وقانود ال م . 

 جرل توجيهًياعنصتتتتترًا قانونًيا  31من   مل  موتتتتترت   منوذج وفققير ة مبنية  مالمحمن  TimberLEX بياانل
 .مع خم ل  أص ا  املصل ة واخلرباء  ةعملية تواو   عن طر قتيو ره 

 معوجتبناًء على طلب جمموعة من البلراد،  ه هالبياانل  قاعرة والتتتتتتتتتتتتتتع جرل .Lex-AMR بياانل قاعرة (ه)
 قير ة، مالمح  تتمن ت يال وتتر  ال ذال الصتتلة لقاومة م تتادال امليكروابل. وه AMR-Lexقاعرة بياانل 

 .ب ض املنظمال اإلقليمية مالمح ابإلالافة إىل

                                                           
19  Platforms.pdf-Knowledge-Databases-Thematic-of-List-.fao.org/docs/pdf/LEGN1http://extwprlegs. 

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/LEGN-List-of-Thematic-Databases-Knowledge-Platforms.pdf
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 ال واص أنوية 

توصتتتتتيال ةنة الوتتتتتاود الريتتتتت و  ة والقانونية يف دو هتا احلاد ة عوتتتتترة ب ر املائة، على الن و ال   أقره  بناًء على -16
ز ال روت ترك  و األع تتتتتتتتتاء.  لل واصتتتتتتتتت  معمباد ات   فرع قانود ال نمية أطلق، اخلامنيتتتتتتتتتة والنيتتتتتتتتت و ب ر املائةاجمللس يف دو ت  

 ومباد ات  براجم لألع تتتتتتتتتتتاء، ابإلالتتتتتتتتتتتافة إىل  فرع قانود ال نمية ال    قرم على اخلرمال واملن جال والرعا  ال والتتتتتتتتتتتي ية
خالل جلنيتتت ها ال امة  موعة اإلقليمية ألمر كا الالتينية والب ر الكا  يباجمل على توالتتتي ية عروت وجرل تقرمياملنيتتت قبلية. 

ئ وآيتتتتتتتتتتيا يف اجملموعال اإلقليمية ألمر كا الوتتتتتتتتتتمالية وجنو  غر  احملي  اهلاد على، وك لك 2021 آ /يف أغنيتتتتتتتتتتيس
 األشهر املقبلة.امل بقية خالل جملموعال اإلقليمية ا ال والي ية لنيائرال روت ويُ  اد . 2021 أ لول/يب مرب

 اجلديدة املبادرات وجمالت الرتكيز -جيم

القانونية واملنياعرة ال  اونية لألع اء، و  الفنيةتقرمي املوو ة امل مثلة يف ا مع وال    شيً امت فرع قانود ال نمية، والع -17
دة، مما  رعا أهراف ال نمية ال ور  ية المن جماالل مواالي ية حمر  واألدوال احلوكمة واآلليال  ت ير  إىلومباد ال  برامج

 .الف ائ  األ بعو املني رامة 

 برانمج ال نفي  واالم ثال واإلنفاذ

ةنة الوتتتتتتتاود الريتتتتتتت و  ة والقانونية يف دو هتا احلاد ة عوتتتتتتترة ب ر املائة،  مصتتتتتتتادقةب ر  فرع قانود ال نمية، والتتتتتتتع -18
ا مع شيً امتو لى اجملموعال اإلقليمية. ع ال   عرال  برانمج ال نفي  واالم ثال واإلنفاذبومد  مفهوم  اللمنيال األخوة على

ا  فرع قانود ال نميةأجرل  ،بير ا رً ال م  مباد ة   ملو، لا يف ذلك احملوتتتتتتركاء المن املناقوتتتتتتال غو الر ية مع  عرًداأ  تتتتتتً
للوتتراكال وال  اود امل وخى يف  متهيًرا، القانونيووكاالل منظومة األما امل  رة ذال الصتتلة واألويتتاط األكادميية واخلرباء 

دو ة ت ليمية إلكرتونية ونروة عرب  إلعرادال اد    جزًءا من أموال برانجم مك ب الوتتاود القانونيةص خصتت  و إطا  الربانمج. 
 .جهود الرعوة وت بئة املوا د مني مرةوال تزال اإلنرتنجل هل ا الربانمج. 

 مباد ة األثر االج ماعي واالق صاد  لل ور  ال

، مع م  اونو  ئينيتتتتتيو مث  منيتتتتتا  ال نمية االق صتتتتتاد ة واالج ماعية، والتتتتتع منهجية ل قييا فرع قانود ال نمية  قر   -19
توفو فها أوالتتتح للفوائر  يفهلرف من ذلك ا  مث  . و وقيايتتتها قر  املنيتتت ياعاالج ماعية واالق صتتتاد ة لل وتتتر  ال اآلاث  

ا يف تف ي   وإمنا، ليس فق  كآليال تنظيمية ال صتتتتميا حتقيقهااةيرة ألطر القانونية واملايتتتتنيتتتتية لامللمويتتتتة ال  ميكن  أ  تتتتً
من جات  وخرمات ، ف الً  جرولمن الماد  فرع قانود ال نمية خالهلا ل ُ  رب ذلك وييلة ميكن من . و النييايالأهراف 

 .يف عمليال إصالد القوانو اخلاصة لا الوطنيوعن منياعرة صان ي القرا  

 ةاإللكرتوني يميةرو ال ال  لال

 :ما  لي إعرادكجزء من ي ي  حنو االب كا ، على فرع قانود ال نمية، م    -20
 من خالل ه ا النهجت ناول تنفي   األ ا صتتتتتتتتتتتتتتا ر يف محول هنج النظام اإل كولوجي  ةإلكرتوني ت ليميةدو ة  (أ)

 القانونية؛و  األطر النيياياتية
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 ؛النيا  صا ر األ ا  الصغوةال اخلاصة لحول ال ور    ادإلكرتوني د ت ليمي اددو اتو  ( )
نظمة بوتتتتتتتتمد بناء القر ال يف جمال املاحلق يف الغ اء ومصتتتتتتتتا ر األ ا  ملنصتتتتتتتتة  حول ةإلكرتوني ت ليميةدو ال و  (ج)

 (؛Núcleo de Capacitación en Políticas Públicasمة )النييايال ال ا
قوانو األغ  ة والز اعة، مع الرتكيز على األيتتتتتتتتتتتتتتاس لنفاذ اإل نفي  واالم ثال و اللربانمج  ةإلكرتوني ت ليميةدو ة و  (د)

 . نمية القر الب وخاصة ةتور  ي من انحيةللرتكيز على ه ا املوالوع املنيقي 

 اللجنة من جانب ااختاذهاملقرتح  اتاإلجراء -اثلثًا
 :القيام لا  لي إد ةنة الواود الري و  ة والقانونية مرعوة إىل -21

 ا؛، حنيبما تراه منايبً الوتقرمي ال وجيه اه  اإلحاطةا ب قر ر علمً  خ األ (أ)
وأهراف  الف تتتتتتتتتتتتائ  األ بعحتقيق من أج  على أمهية األطر القانونية النيتتتتتتتتتتتتليمة وتنفي ها الف ال جمرًدا ال مكير و  ( )

 قانود ال نمية؛يف جمال  ل م لا ابحلاجة إىل زلدة املوا د علمً  خ واأل ،ال نمية املني رامة
تنفي  ال وتتتتر  ال بربانمج    لق  ما يف فرع قانود ال نميةب هلا  ا، على وج  اخلصتتتتوص، ابةهود ال  علمً  خ األو  (ج)

 قييا األثر ب اخلاصتتتتتتتتتتتتتتة، ومباد ت   املناخلقانود وتغو  اب امل  لقة يتتتتتتتتتتتتتترتاتيجيةاالو، وإنفاذها هلا واالم ثال الوطنية
 ل ور  ال وتوجيع األع اء على دعا املباد ال؛لاالج ماعي واالق صاد  

وإمكانية وصول األع اء وأص ا  املصل ة اآلخر ن  ةالقانوني الامل لومال وال وجيه ب زا ر توافرا علمً  ألخ او  (د)
الصتتتاد ة  قواعر البياانل القانونية والرو ال ال  ليمية اإللكرتونية واملوجزال القانونية ل، لا يف ذلك من خالإليها

 .عن املنظمة
 


